ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ МАСТАЦКАГА КОНКУРСУ
“РЭСПУБЛІКА ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА. 25-ГОДДЗЕ ЕЎРАПЕЙСКАЙ КАНВЕНЦЫІ
АБ АБАРОНЕ ПРАВОЎ ЧАЛАВЕКА Ў ПОЛЬШЧЫ”
§ 1. 1. Дадзенае Палажэнне правядзення мастацкага конкурсу “Рэспубліка Правоў
Чалавека. 25-годдзе Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека ў Польшчы”
(далей - Палажэнне) акрэсліваюе ўмовы правядзення мастацкага конкурсу для
дзяцей ва ўзросце ад 6 да 15 гадоў, што жывуць у краінах, у якіх дзейнічаюць або
акрэдытаваныя Польскія Інстытуты. Пералік Польскіх Інстытутаў разам з іх адрасамі
знаходзіцца
на
сайце
Арганізатара
па
спасылцы
http://www.msz.gov.pl/pl/p/msz_pl/polityka_zagraniczna/dyplomacja_publiczna/instytut
y_polskie/instytuty_polskie
на
польскай
мове
і
http://www.msz.gov.pl/en/p/msz_en/foreign_policy/public_diplomacy/polish_institutes/
polish_institutes на ангельскай мове.
2.
Арганізатарам Конкурсу (далей - Арганізатар) з’яўляецца Міністэрства
замежных спраў.
3.
Конкурс праводзіцца ў дзвюх версіях – нацыянальнай і міжнароднай.
Дадзенае Палажэнне Конкурсу датычыць міжнароднай версіі. Для правядзення
Конкурсу і ўсялякіх заяў, зробленых у рамках Конкурсу, будзе прымяняцца
заканадаўства Рэспублікі Польшча.
§ 2. Мэтай Конкурсу з’яўляецца:
— павелічэнне зацікаўленасці дзяцей ведамі на тэму абароны правоў чалавека ў
сучасным свеце, асабліва прыналежнасці Польшчы да сістэмы Канвенцыі аб абароне
правоў чалавека і асноўных свабод ад 4 лістапада 1950 г. (далей – Еўрапейская
канвенцыя аб абароне правоў чалавека);
— папулярызацыя правоў і свабод, што абараняе Еўрапейская канвенцыя правоў
чалавека.
§ 3. 1. Інфармацыя пра Конкурс і Палажэнне Конкурсу апублікаваны на сайце
Арганізатара, г.зн. на галоўнай старонцы www.msz.gov.pl і/або ў раздзеле пра
Еўрапейскі суд па правах чалавека, а таксама на сайтах Польскіх Інстытутаў.
2.
Удзел у конкурсе з’яўляецца добраахвотным і бясплатным.
3.
Міжнародная версія Конкурсу скіравана да дзяцей у дзвюх узроставых
катэгорыях:
— дзеці ва ўзросце ад 6 да 10 гадоў,
— дзеці ва ўзросце ад 11 да 15 гадоў;
(далей – Удзельнікі).
4.
У конкурсе не могуць удзельнічаць супрацоўнікі і прадстаўнікі
Арганізатара і іншыя асобы, што прымаюць непасрэдны ўдзел у падрыхтоўцы і
правядзенні конкурсу, а таксама іх сваякі.

-2§ 4. 1. Удзельнік конкурсу павінен выканаць мастацкую працу любой мастацкай
тэхнікай і з выкарыстаннем любых матэрыялаў (напр.,аловак, фарба) на паперы
фармату А3 (плоская работа).

2.
Работы, дасланыя да ўдзелу ў конкурсе (далей – Конкурсныя работы),
павінны адлюстроўваць захаванне палажэнняў Еўрапейскай канвенцыі аб абароне
правоў чалавека.
3.
Да ўдзелу ў конкурсе могуць быць заяўлены толькі самастойна
выкананыя работы, калектыўныя работы не дапускаюцца. Кожны Удзельнік можа
даслаць толькі адну Конкурсную работу.
4.

Конкурсныя работы павінны быць уласнымі працамі, што раней нідзе не
публікаваліся, не бралі ўдзел у іншых конкурсах і не парушаюць аўтарскія правы.
Заява да ўдзелу ў конкурсе раўназначна бясплатнай перадачы ва ўласнасць
Арганізатара экземпляра Конкурснай работы.

5.

Кожная Конкурсная работа павінна мець дакладнае апісанне на
адваротным баку, зробленае па наступным узоры:
1)
2)

імя і прозвішча Удзельніка,
узрост Удзельніка,

3)

клас і назва школы, у якой вучыцца Удзельнік,

4)

імя і прозвішча законнага прадстаўніка Удзельніка, электронны адрас і нумар
тэлефона.

§ 5. 1. Заяву на Конкурс падае законны прадстаўнік Удзельніка. Для ўдзелу ў
Конкурсе неабходна даслаць:
1)

конкурсную работу,

2)

запоўнены бланк заявы, што з’яўляецца Дадаткам № 1 да Палажэння Конкурсу і

3)

дэкларацыю, што з’яўляецца Дадаткам № 2 да Палажэння Конкурсу.

Дакументы, указаныя у пунктах 2 і 3, запаўняе і падпісвае законны прадстаўнік
Удзельніка. Работы, да якіх не будуць далучаны бланк заявы і дэкларацыя, пра якія
гаворыцца ў дадзеным пункце, да ўдзелу ў Конкурсе дапушчаны не будуць.
2. Конкурсныя работы да ўдзелу ў міжнароднай версіі Кокурсу неабходна
даслаць у заклееных канвертах на адрас:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
al. J. Ch. Szucha 23
00-580 Warszawa
з допісам: Konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka w Polsce” – edycja międzynarodowa

3. Арганізатар не нясе адказнасці за пашкоджанні дасланых Конкурсных работ,
якія ўзніклі па незалежных ад яго прычынах (напр., пры транспарціроўцы).
Конкурсныя работы дасылаюцца за ўласны кошт і на рызыку Удзельніка або школы і
не вяртаюцца.
-34. Работы, якія не адпавядаюць умовам удзелу, што прадугледжаны
Палажэннем, ацэньвацца не будуць.
5.

Удзел у Конкурсе раўназначны з прыняццем Палажэння Конкурсу.

§ 6. 1. Заявы да ўдзелу ў міжнароднай версіі Кокурсу будуць прымацца з дня
абвяшчэння Конкурсу да 15 ліпеня 2017 года (у выпадку паштовых адпраўленняў
улічваецца дата паштовага штэмпеля). Аднак улічваючы расклад правядзення
Конкурсу да ўдзелу не будуць прынятыя работы, дастаўленыя поштай да Арганізатара
пазней за 31 ліпеня 2017 г.
2.
Спіс пераможцаў міжнароднай версіі Конкурсу будзе апублікаваны да
30 верасня 2017 года на сайце Арганізатара, указананым у § 3 п. 1 Палажэння
Конкурсу, і на сайтах Польскіх Інстытутаў у свеце.
3.
Пра вынікі міжнароднай версіі Конкурсу законныя прадстаўнікі
Удзельнікаў будуць паінфармаваныя Польскім Інстытутам, які дзейнічае ці
акрэдытаваны ў дадзенай краіне, па электроннай пошце або тэлефоне.
§ 7. 1. Конкурсныя работы, якія бяруць удзел у міжнароднай версіі Конкурсу,
будуць ацэньвацца Конкурснай Камісіяй, прызначанай Арганізатарам.

2.
Задачай Конкурснай Камісіі, прызначанай Арганізатарам у міжнароднай
версіі Конкурсу, з’яўляецца ацэнка Конкурсных работ і вызначэнне сярод
Удзельнікаў шасці лаўрэатаў міжнароднай версіі Конкурсу. У абедзвюх узроставых
катэгорыях будуць вызначаны па тры пераможцы, работы якіх будуць размеркаваны
на l, ІІ і ІІІ месцы.
3.
Пры ацэнцы дасланых Конкурсных работ Конкурсная камісія ўлічвае:
адпаведнасць тэме Конкурсу, эстэтычныя якасці і тэхніку выканання, арыгінальнасць
і якасць выканання.
4.

Рашэнне Конкурснай Камісіі з’яўляецца канчатковым.

§ 8. 1. Лаўрэаты I месцаў у міжнароднай версіі Конкурсу ў абедзвюх узроставых
катэгорыях атрымаюць дыпломы і грашова-рэчыўную ўзнагароду ў форме
азнаямленчага візіту ў Польшчу працягласцю максімальна 5 (пяць) дзён для
Удзельніка і яго законнага прадстаўніка, арганізаванага Дэпартаментам публічнай і
культурнай дыпламатыі Міністэрства замежных спраў у аднолькавы для абодвух
Лаўрэатаў тэрмін, вызначаны Арганізатарам Конкурсу. Дэпартамент публічнай і
культурнай дыпламатыі МЗС поўнасцю фінансуе азнаямленчы візіт – аплачвае як
пералёты/пераезды у/з Польшчы, страхоўку, так і выдаткі на месцы (пражыванне,

харчаванне, мясцовы транспарт, паслугі перакладчыка, культурна-турыстычную
праграму). Грашовая частка ўзнагароды будзе прызначана на выплату належных
падаткаў. Лаўрэаты ІІ і ІІІ месцаў у абедзвюх узроставых катэгорыях атрымаюць
дыпломы. Арганізатар пакідае за сабой права змяніць узнагароды падчас Конкурсу.
2.
Урачыстае ўручэнне ўзнагарод пераможцам міжнароднай версіі
Конкурсу дырэктарам Польскага Інстытута дадзенай краіны адбудзецца ў сядзібе
Польскага Інстытута. Пра дакладны тэрмін уручэння ўзнагарод законныя прадстаўнікі
пераможцаў міжнароднай версіі Конкурсу будуць паінфармаваныя па тэлефоне або
электроннай пошце. Арганізатар не пакрывае кошты даезду дзяцей і іх апекуноў да
сядзібы Польскага Інстытута. Дыпломы, якія пераможцы міжнароднай версіі
Конкурсу не атрымаюць асабіста, будуць дасланыя поштай на адрас законнага
прадстаўніка, указаны ў заяве.
3.
Работы Пераможцаў мінжароднай версіі Конкурсу будуць паказаны ў
форме выставы на ХІ Варшаўскім семінары, што праводзіць Арганізатар, і
выкарыстаныя для прамоцыі, звязанай з арганізацыяй адзначэння 25-годдзя
ўступлення Польшчы ў сістэму Еўрапейскай канвенцыі аб абароне правоў чалавека.

§ 9. 1. Конкурс не з’яўляецца азартнай гульнёй у разуменні закона ад 19
лістапада 2009 г. пра азартныя гульні (Dz.U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.).

2.

Арганізатар пакідае за сабой права адмяніць або перанесці тэрміны
Конкурсу і пакідае за сабой права ўносіць змены ў палажэнні конкурсу. Інфармацыя
пра магчымыя змены будзе размешчана на вэб-сайце Арганізатара, названага ў § 3 п.
1 Палажэння Конкурсу.

3.

Пытанні, неўрэгуляваныя Палажэннем Конкурсу, вырашае Арганізатар.
Рашэнне Арганізатара не падлягае абскарджванню.

4.

Падрабязную інфармацыю пра Конкурс можна атрымаць у Міністэрстве
замежных спраў па электронным адрасе: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl

